
บทท่ี 2 
ระบบการแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินและโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

 
 การแพร่ภาพโทรทัศน์ของประเทศไทยมีมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2493 ต้ังแต่ยุคแรก ๆ ท่ีการแพร่
ภาพโทรทัศน์เป็นภาพขาวดํา ซ่ึงจอภาพขณะน้ันเป็นจอแก้วท่ีอาศัยหลักการยิงลําแสงอิเล็กตรอน
เพ่ือให้เกิดภาพบนจอ จนกระท่ังเทคโนโลยีโทรทัศน์ได้เปลี่ยนระบบการแพร่ภาพโทรทัศน์เป็นภาพสี 
แต่ก็ยังแพร่ภาพโทรทัศน์จากสถานีโทรทัศน์ส่งสัญญาณไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ซ่ึงแต่ละภูมิภาคก็มีเสาส่ง
สัญญาณโทรทัศน์กระจายอยู่ในแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการให้มากท่ีสุด ซ่ึงการรับ
สัญญาณโทรทัศน์ในสมัยน้ัน อาศัยการรับสัญญาณด้วยสายอากาศท่ีนิยมเรียกกันว่า สายอากาศแบบ
หนวดกุ้ง หรือสายอากาศไดโพล และในพ้ืนท่ีห่างไกลจากสถานีส่งออกไปก็จะใช้สายอากาศแบบ
ก้างปลาหรือสายอากาศยากิในการรับสัญญาณ ในบทท่ีกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของโทรทัศน์  
การแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน การส่งและรับสัญญาณโทรทัศน์อะนาล็อก การรับและส่งสัญญาณ
โทรทัศน์แบบอะนาล็อก โทรทัศน์ระบบดิจิตอล ความแตกต่างระหว่างโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและ
ระบบอะนาล็อก การรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ซ่ึงรายละเอียดต่าง ๆ มีดังน้ี 
 
ประวัติความเป็นมาของโทรทัศน์ 
 ประวัติความเป็นมาของโทรทัศน์และการแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินต้ังแต่เริ่มแรกมาจนถึง
ปัจจุบัน และประวัติความเป็นมาของโทรทัศน์ไทย มีดังน้ี 
 1.  ประวัติความเป็นมาของโทรทัศน์ 
   เพ็ญพรรณ  ชัยวัฒนาโรจน์  (2552 : 219) ได้กล่าวว่า จากบันทึกใน Television 
Technology Demystified ได้ระบุว่าการเริ่มต้นของโทรทัศน์เกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1873 (พ.ศ. 2416) 
จากการท่ีลีโอนาร์เมย์ (Leonard May) พนักงานโทรเลขชาวไอริช ได้ค้นพบสารเซเลเนียมท่ีมี
คุณสมบัติในการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ทําให้เกิดความคิดในการเปลี่ยนสัญญาณ
ภาพให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ต่อมาในปี ค.ศ. 1884 (พ.ศ. 2427) พอล นิพโค (Paul Nipkow)     
นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ได้คิดค้นหลักการสแกนภาพท่ีใช้ระบบจานหมุนแบบกลไกเป็นครั้งแรก ต่อมา
ในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2454) แคมเบลล์ สวินโตน (Campbell Swinton) ได้นําหลอดรังสีแคโทดมา
ใช้ในการรับส่งภาพ ของการสแกนภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้กลายเป็นแนวความคิดให้ วลาดิเมอร์ 
ซวอรีคีน (Vladimir Zworykin) ประดิษฐ์หลอดส่งภาพหรือไอโคโนสโคฟ (Iconoscope) ซ่ึงทํา
หน้าท่ีเก็บรูป และสแกนรูปไว้เป็นสัญญาณไฟฟ้าหลาย ๆ เส้น ในปี พ.ศ. 2466 และในปี พ.ศ. 2467 
วลาดิ-เมอร์ ซวอรีคีน ได้ประดิษฐ์หลอดรับภาพ (Kinescope) ซ่ึงทําหน้าท่ีนําสัญญาณไฟฟ้าท่ีได้จาก 
Iconoscope มายิงบนจอเรืองแสงท่ีมีตําแหน่งสอดคล้องกัน และในปี พ.ศ. 2468 ได้มี
นักวิทยาศาสตร์สองคนคือจอห์น โลจี แบร์ต (John Logie Baird) ชาวอังกฤษและชาร์ลส์ ฟราน 
เจนคินส์ (Charles Francis Jenkins) ชาวอเมริกันได้ทําการทดลองส่งภาพเงาโดยไม่ใช้สายซ่ึงเป็น
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การทดลองออกอากาศครั้งแรกโดยใช้จานหมุนของปอล นิพโกว์ (Paul Nipkow) ต่อมาได้มีการ 
พัฒนานําเอาระบบสีมาใช้ร่วมกับจานหมุนของปอล นิพโกว์ โดยในปี พ.ศ. 2471 จอห์น โลจี แบร์ต 
(John Logie Baird) ได้นําแผ่นกรองสีมาแยกสัญญาณสีได้สําเร็จโดยใช้จานหมุนแยกสีในการแยก
สัญญาณออกเป็นสีพ้ืนฐานสามสีคือ แดง เขียว และนํ้าเงิน ซ่ึงท้ังหมดน้ี เป็นต้นแบบหลักการและ
เทคนิคพ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือใช้สําหรับการแปลงภาพไปมากับสัญญาณภาพท่ีได้โดยได้นําไปสร้างเป็น
ระบบโทรทัศน์ต่อมา อน่ึงการแพร่ภาพโทรทัศน์ขาว-ดํา เป็นครั้งแรกของโลกได้เกิดข้ึนท่ีประเทศ
อังกฤษในปี ค.ศ. 1936 (พ.ศ. 2479) และการแพร่ภาพโทรทัศน์สีเป็นครั้งแรกของโลกได้เกิดข้ึนท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1954 (พ.ศ. 2497) ลักษณะของจานหมุนนิพโกว์ (Nipkow) ท่ีกล่าว
มาข้างต้น (เพ็ญพรรณ  ชัยวัฒนาโรจน์.  2552 : 219) ดังภาพท่ี 2.1 
 

 
 
ภาพท่ี 2.1  จานหมุนนิพโกว์ (Nipkow) 
ท่ีมา : เพ็ญพรรณ  ชัยวัฒนาโรจน์  (2552 : 219) 
 
 2.  ความเป็นมาของโทรทัศน์ในประเทศไทย 
   ความเป็นมาของโทรทัศน์ ในประเทศไทยแบ่งเป็นยุคต่าง ๆ ได้ 3 ยุค  
(วศิริวรรณ  มนอัตระผดุง.  2556 : 3-4) ดังน้ี 
  2.1  ยุคโทรทัศน์ขาวดํา (พ.ศ. 2490 - พ.ศ. 2510) ในประเทศไทยเริ่มมีการแพร่ภาพ
โทรทัศน์ระบบอนาล็อกภาคพ้ืนดินต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2498 (Analog Television) โดยออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม (ปัจจุบันคือ โมเดิร์นไนน์ทีวี) ผ่านระบบโทรทัศน์ขาวดํา ระบบ
ขาวดําระบบ M/NTSC 525 เส้น 
  2.2 ยุคโทรทัศน์สี (พ.ศ. 2510 - ปัจจุบัน) โทรทัศน์สีเริ่มส่งสัญญาณเม่ือวันท่ี 27 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 โดยสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เป็นต้นมา สัญญาณโทรทัศน์ได้ใช้การ
แพร่ภาพเป็นแบบ Analog มาโดยตลอด ท้ังน้ีโทรทัศน์สีระบบ PAL - B 625 เส้น ตามกลุ่มประเทศ
แถบยุโรปด้วยความกว้างของช่องสัญญาณ (Bandwidth) เท่ากับ 6 - 7MHz  
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   2.3  ยุคโทรทัศน์ดิจิตอล (ปัจจุบัน - อนาคต) โทรทัศน์ดิจิตอลได้เริ่มเข้ามาแทนท่ีเพ่ือ
แก้ไขข้อจํากัดของโทรทัศน์สัญญาณอะนาล็อก สําหรับประเทศไทยมีความสนใจการเปลี่ยนผ่านสู่
ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล (Digital Television) มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยเริ่มทดลองระบบโทรทัศน์
ดิจิตอลผ่าน ดาวเทียมมาตรฐาน DVB-S หรือ Digital Video Broadcasting Satellite ก่อน ต่อมาได้
ทําการทดลองการส่งโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพ้ืนดินครั้งแรกอย่างเป็นทางการ เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2543 
โดยติดต้ังเครื่องส่งโทรทัศน์ท่ีอาคารใบหยก 2 ออกอากาศในช่อง 47 ความถ่ี 678- 686 MHz ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2554 DVB-T2 ได้ทดลองมาแล้วโดยสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 
2555 คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) จัดประชุมร่วมกับตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์ไทย โทรทัศน์สีช่อง 3 สถานีโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง 5 สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 Modern 9 TV NBT และ โทรทัศน์ไทย (ThaiPBS) เพ่ือ
แถลงข่าวกําหนดเวลาเริ่มต้นการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบอนาล็อกไปสู่ระบบ
ดิจิตอล ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กสท.ได้ให้ฟรีทีวี
ทดลองออกอากาศแบบคู่ขนาน (Simulcast) ในระบบดิจิตอลในช่วงเปลี่ยนผ่านน้ีจนกว่าจะยุติการ
ออกอากาศแบบอนาล็อก (Analog Switch off หรือ ASO) โดยมีการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลอย่าง
สมบูรณ์พร้อมกันภายในปี พ.ศ. 2559 ซ่ึงไม่มีส่งผลกระทบต่อการรับชมโทรทัศน์ปกติแต่เป็นการเพ่ิม
ทางเลือกในการรับชมให้แก่ประชาชนด้วย 
 
การแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน 
 จากประวัติความเป็นมาของการแพร่ภาพโทรทัศน์ต้ังแต่เริ่มมีระบบโทรทัศน์ การแพร่ภาพ
ด้วยจานหมุนพิโกว์ จนกระท่ังมีการนําเข้ามาใช้ในประเทศไทย สามารถอธิบายหลักการแพร่ภาพ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ดังน้ี 
 เพ็ญพรรณ  ชัยวัฒนาโรจน์  (2552 : 219) ได้กล่าวว่า หลักการแพร่ภาพโทรทัศน์เป็นการ
มองเห็นภาพเคลื่อนไหวเกิดจากการท่ีเห็นภาพน่ิงท่ีมีความแตกต่างกันเล็กน้อยซ้อนเรียงกันต้ังแต่ 16 
ภาพต่อวินาทีข้ึนไป ซ่ึงจะทําให้สายตาของมนุษย์จับการเปลี่ยนแปลงของภาพไม่ทันทําให้มองเห็นเป็น
ภาพเคลื่อนไหวได้ จากหลักการดังกล่าวได้ถูกนํามาใช้ในการแพร่ภาพโทรทัศน์เน่ืองจากการแพร่ภาพ 
คือ การส่งภาพและเสียงออกไปในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพ่ือให้เครื่องรับสามารถรับภาพเสมือน
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงได้อย่างต่อเน่ือง 
 หลักในการแพร่ภาพเบ้ืองต้น คือ การส่งสัญญาณภาพในรูปสัญญาณ เอเอ็ม (AM) และส่ง
สัญญาณเสียงในรูปสัญญาณ เอฟเอ็ม (FM) โดยท่ีเครื่องส่งจะทําการเปลี่ยนภาพท่ีอยู่ในรูปพลังงาน
แสงให้เป็นพลังงานทางไฟฟ้า (สัญญาณภาพ) แล้วทําการขยายให้มีกําลังมากข้ึน จากน้ันจึงนําไปผสม
สัญญาณกับสัญญาณวิทยุและสัญญาณซิงโครไนซ์ท่ีจะช่วยทําให้สัญญาณดังกล่าวสอดคล้องหรือร่วม
จังหวะกันได้แล้วแพร่กระจายออกสู่อากาศ ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนท่ีเครื่องรับจะทําการ
แยกสัญญาณภาพท่ีผสมมากับสัญญาณวิทยุกับสัญญาณซิงโครไนซ์ให้กลายเป็นภาพปรากฏท่ีหน้าจอ
เครื่องรับโทรทัศน์ โดยการท่ีเครื่องรับ และเครื่องส่งจะทํางานตรงจังหวะกันได้นั้น เกิดจากสัญญาณ
ซิงโครไนซ์ ท่ีได้ทําการผสมสัญญาณ เข้ากับสัญญาณภาพ และสัญญาณวิทยุก่อนส่งเพราะสัญญาณ 
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ซิงโครไนซ์เป็นสัญญาณท่ีทําให้การสแกนเป็นไปอย่างถูกต้องท้ังในแนวต้ังและแนวนอน (เพ็ญพรรณ 
ชัยวัฒนาโรจน์.  2552 : 220)  ดังภาพท่ี 2.2 
 

 
 
ภาพท่ี 2.2  พ้ืนฐานการส่งและรับสัญญาณ 
ท่ีมา : เพ็ญพรรณ  ชัยวัฒนาโรจน์  (2552 : 220) 
 
 1.  การสแกนภาพ 
  ภาพโทรทัศน์ท่ีบันทึกไว้หรือแสดงออกทางหน้าจอจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนเล็ก ๆ เรียกว่า 
จุดภาพหรือพิกเซล ซ่ึงพิกเซลเหล่าน้ีจะถูกเปลี่ยนจากข้อมูลแสง (ความสว่างของภาพ) ให้เป็นค่าทาง
ไฟฟ้าท่ีเป็นสัญญาณภาพ และแทนสีแดง สีเขียว สีน้ําเงินในภาพโดยการใช้ลําแสงสแกนตามแนวนอน
ทีละเส้นจากด้านซ้ายไปด้านขวา และจากด้านบนลงด้านล่าง สัญญาณไฟฟ้าท่ีได้จะส่งไปแสดงผลท่ี
เครื่องรับทีละเส้นแบบเส้นต่อเส้น ซ่ึงเครื่องรับจะใช้สัญญาณภาพเป็นสัญญาณควบคุมลําอิเล็กตรอน
เพ่ือเขียนภาพท่ีหน้าจอเครื่องรับโทรทัศน์ตามภาพท่ีส่งมา (เพ็ญพรรณ  ชัยวัฒนาโรจน์.  2552 : 221) 
ดังภาพท่ี 2.3 
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ภาพท่ี 2.3  หลักการสแกนภาพ 
ท่ีมา : เพ็ญพรรณ  ชัยวัฒนาโรจน์  (2552 : 221) 
 
 2.  ระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์อะนาล็อก 
   การส่งสัญญาณระบบโทรทัศน์สีได้พัฒนามาจากการส่งสัญญาณระบบโทรทัศน์แบบ   
ขาว-ดํา โดยท่ีได้มีการกําหนดว่าการส่งสัญญาณระบบสี ทุกระบบจะต้องให้เครื่องรับขาว-ดํา สามารถ
รับสัญญาณได้ด้วยเพียงแต่จะเห็นเป็นภาพขาว-ดํา เท่าน้ัน ซ่ึงเป็นระบบการส่งสัญญาณแบบ  
อะนาล็อกมีระบบต่าง ๆ (ประวัติและเทคโนโลยีโทรทัศน์.  2552 : 1)   ดังน้ี 
  2.1  ระบบเอ็นทีเอสซี (NTSC) ย่อมาจาก Nation Television System Committee 
หรืออาจเรียกว่าระบบเอฟซีซี (FCC) เป็นระบบของสหรัฐอเมริกา ระบบน้ีเป็นแม่แบบของระบบอ่ืน ๆ 
ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศท่ีเคยอยู่ภายใต้อํานาจของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีการส่ง
ภาพ 525 เส้น 30 ภาพต่อวินาที หลักการของระบบน้ีคือแทรกความถ่ีพาหะย่อยของสีลงในสัญญาณ
ภาพโดยไม่รบกวนกัน แต่ข้อเสียของระบบน้ีคือจะมีความเพ้ียนของสีเกิดข้ึน 
        2.2  ระบบพาล (PAL) ย่อมาจาก Phase Alternative Line หรืออาจเรียกว่าระบบ ซีซี
ไออาร์ (CCIR) ระบบน้ีได้ถูกพัฒนาข้ึนในประเทศเยอรมนี โดย Dr.Walter Bruch เป็นระบบท่ี
ปรับปรุงมาจากระบบเอ็นทีเอสซี (NTSC) เป็นระบบท่ีมีการส่ง 625 เส้น 25 ภาพต่อวินาที ซ่ึง
หลักการของระบบน้ีจะเหมือนกันกับหลักการของระบบเอ็นทีเอสซี (NTSC) โดยปรับปรุงเรื่องความ
ผิดพลาดของสีท่ีเกิดจากเฟสท่ีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา โดยมีวิธีการแก้ไขคือเพ่ิมเฟสเข้าไป 180 องศา 
และเป็นระบบการส่งโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย 
        2.3  ระบบซีแคม (SECAM) มาจากคําว่า Séquentiel couleur à mémoire ในภาษา
ฝรั่งเศส หรือ Sequential Color with a Memory ได้ถูกคิดค้นโดย Henri de France นักวิจัย   
ชาวฝรั่งเศส ระบบน้ีเป็นระบบท่ีมีการส่ง 625 เส้น 25 ภาพต่อวินาที หลักการของระบบน้ีคือ แยกส่ง
สัญญาณกําหนดความแตกต่างของสีสลับกันทีละเส้น ในเครื่องรับจะจับสัญญาณไว้ชุดหน่ึงเพ่ือรวมกับ
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สัญญาณในเส้นถัดไปทําให้ได้ภาพสีตรงตามสัญญาณภาพท่ีส่งมา เป็นระบบท่ีใช้ในประเทศฝรั่งเศส 
ประเทศทางแถบยุโรปและอาฟริกา 
 3.  การส่งสัญญาณโทรทัศน์ 
   การส่งสัญญาณโทรทัศน์มีรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นโทรทัศน์ (เพ็ญพรรณ  ชัยวัฒนา
โรจน์.  2552 : 221) ดังน้ี 
 3.1  การส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน การแพร่กระจายสัญญาณไปในอากาศเม่ือติดต้ัง
เสาอากาศแล้วต่อสายสัญญาณเข้าเครื่องรับก็สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์จากสถานีส่งได้ การส่ง
สัญญาณด้วยคลื่นวิทยุส่งได้ในช่วงความถ่ี 30 - 300 MHz จะเป็นช่วงคลื่นความถ่ีสูงมาก (Very High 
Frequency : VHF) และช่วงความถ่ี 300 - 3000 MHz จะเป็นช่วงของความถ่ีสูง (Ultra High 
Frequency : UHF) 
 3.2  การส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านช่องนําสัญญาณ การส่งสัญญาณไปตามสายหรือช่องนํา
สัญญาณหรือสายเคเบิลไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ ซ่ึงเป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างสถานีส่งกับผู้รับ
สัญญาณ ซ่ึงต่างจากการแพร่กระจายคลื่นด้วยความถ่ีวิทยุท่ีไม่จํากัดผู้รับ การส่งสัญญาณน้ีจะผ่าน
สายนําสัญญาณพิเศษแบ่งออกเป็น การส่งสัญญาณผ่านสายหรือความถ่ีเฉพาะชุมชน การส่งสัญญาณ
ผ่านดาวเทียมท้ังท่ีแพร่กระจายคลื่นท่ัวไปและบอกรับสมาชิกและโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต (IPTV) 
เป็นต้น 
 4.  ระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทย 
   ในปี พ.ศ. 2550 ประเทศไทยใช้โทรทัศน์ระบบ PAL ซ่ึงแบ่งแถบคลื่นความถ่ีของการ    
ใช้งานโทรทัศน์ออกเป็นย่านความถ่ี VHF และ ความถ่ี UHF โดยท่ีย่านความถ่ี VHF ได้ถูกใช้จนเต็ม
แล้ว ดังน้ันสถานีโทรทัศน์ท่ีจัดต้ังข้ึนมาใหม่จึงต้องส่งสัญญาณโทรทัศน์ในย่านความถ่ี UHF แถบคลื่น
ความถ่ีของความถ่ีใช้งานสามารถแบ่งได้ ดังตารางท่ี 2.1 (เพ็ญพรรณ  ชัยวัฒนาโรจน์.  2552 : 222) 
ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 2.1  ย่านความถ่ีท่ีใช้ในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทย 
 

ช่องความถ่ีใช้งาน ช่องความถ่ีใช้งาน 
ช่อง 2-6 VHF 41-68 MHz 

สถานีวิทยุ FM VHF 88-108 MHz 
ช่อง 7-13 VHF 130-174 MHz 
ช่อง 14-69 UHF 470-806 MHz 

 
ท่ีมา : เพ็ญพรรณ  ชัยวัฒนาโรจน์  (2552 : 222) 
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การส่งและรับสัญญาณโทรทัศน์อะนาล็อก  
 การรับและส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบอะนาล็อก มีกระบวนการทํางานท่ีสามารถอธิบายได้ 
(ชัยวัฒน์  ลิ้มพรจิตรวิไล.  2552 : 193-194) ดังน้ี 
 1.  การส่งสัญญาณโทรทัศน์ 
   การแยกกันระหว่างสัญญาณภาพและเสียง โดยการส่งสัญญาณภาพจะเริ่มจาก
กล้องโทรทัศน์ซ่ึงทําการแปลงภาพท่ีทําการถ่ายอยู่ในขณะน้ันเป็นสัญญาณไฟฟ้า เรียกว่า สัญญาณ
วิดีโอ จากน้ันสัญญาณวิดีโอจะไปรวมกับสัญญาณซิงค์เพ่ือกําหนดจุดเริ่มต้นของภาพ และสัญญาณ
ซิงค์นี้เองท่ีจะเป็นตัวกําหนดให้เครื่องส่งและเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แสดงภาพออกมาในจังหวะ
เวลาเดียวกัน จากน้ันสัญญาณจะได้รับการมอดูเลตแล้วขยายออกอากาศไป ดังภาพท่ี 2.4 
 

 
 
ภาพท่ี 2.4  ไดอะแกรมการส่งสัญญาณโทรทัศน์ขาวดํา 
ท่ีมา : ชัยวัฒน์  ลิ้มพรจิตรวิไล  (2552 : 194) 
 
  จากภาพท่ี 2.4 ส่วนสัญญาณเสียงจะเริ่มต้นท่ีไมโครโฟนซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีทําหน้าท่ีแปลง
สัญญาณเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า ผ่านเข้าวงจรขยายสัญญาณเสียงให้แรงข้ึน จากน้ันเข้าสู่ภาค    
มอดูเลชั่นเพ่ือผสมคลื่นพาห์เข้าไปแล้วส่งออกอากาศ ท้ังหมดท่ีกล่าวมาเป็นการส่งสัญญาณโทรทัศน์
ขาวดํา ส่วนการส่งสัญญาณโทรทัศน์สีมีไดอะแกรมการทํางาน  
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ภาพท่ี 2.5  ไดอะแกรมการส่งสัญญาณโทรทัศน์สี 
ท่ีมา : ชัยวัฒน์  ลิ้มพรจิตรวิไล  (2552 : 194) 
 
  จากภาพท่ี 2.5 สัญญาณจากกล้องโทรทัศน์ท่ีรับภาพสีมีด้วยกัน 3 สัญญาณ คือ 
สัญญาณ R หรือ สีแดง สัญญาณ G หรือสีเขียว และสัญญาณ B หรือสีน้ําเงิน ถูกผสมกันเป็นสัญญาณ 
Y (Luminance) หรือสัญญาณความสว่าง สัดส่วนของการผสมคือ สีแดง (R) 30 เปอร์เซ็นต์ สีเขียว 
(G) 59 เปอร์เซ็นต์ และสีน้ําเงิน (B) 11 เปอร์เซ็นต์ จากน้ันสัญญาณ Y จะถูกส่งไปยังวงจรหน่วงเวลา
ก่อนส่งไปยังภาคส่งออกอากาศ ท้ังน้ีเพ่ือรอกระบวนการผสมสัญญาณสีทํางานเรียบร้อยเสียก่อน 
  ในกระบวนการของการผสมสัญญาณสีเพ่ือส่งออกอากาศน้ี จะเริ่มด้วยการกลับเฟสของ
สัญญาณ Y แล้วแยกเป็นสัญญาณ R-Y และ B-Y จากน้ันสัญญาณท้ังสองจะได้รับการมอดูเลตกับ
คลื่นพาห์ย่อยของสัญญาณสี น่ันคือสัญญาณเบิรสต์ (Burst) สัญญาณ R-Y และ B-Y ท่ีผ่านการ      
มอดูเลชั่นแล้ว จะถูกส่งไปยังวงจรรวมสัญญาณสีได้เป็นสัญญาณ C (Chrominance) หรือสัญญาณสี
ส่งไปยังภาคส่งออกอากาศร่วมกับสัญญาณ Y สัญญาณซิงค์ และคลื่นพาห์ของสัญญาณโทรทัศน์ 
 2.  การทํางานของเครื่องรับโทรทัศน์ 
   ไดอะแกรมการทํางานของเครื่องรับโทรทัศน์ขาวดํา เริ่มจากสายอากาศรับคลื่นท่ีส่งมา
จากเครื่องส่ง แล้วเหน่ียวนําเข้าสู่ภาคจูนเนอร์ ท่ีภาคน้ีจะทําการขยายสัญญาณโทรทัศน์ท่ีรับได้ แล้ว
ผสมสัญญาณเข้ากับสัญญาณออสซิลเลเตอร์ ภายในเครื่องรับ ได้เป็นสัญญาณความถ่ีกลางหรือไอเอฟ 
(IF : Intermediate Frequency) ของภาพและเสียงแยกเข้าสู่วงจรดีเท็กเตอร์ภาพและเสียง          
(ชัยวัฒน์  ลิ้มพรจิตรวิไล.  2552 : 194) ดังภาพท่ี 2.6 
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ภาพท่ี 2.6  ไดอะแกรมการทํางานของเครื่องรับโทรทัศน์ขาวดํา 
ท่ีมา : ชัยวัฒน์  ลิ้มพรจิตรวิไล  (2552 : 194) 

  จากภาพท่ี 2.6 สัญญาณจากวงจรดีเท็กเตอร์ภาพถูกแบ่งเป็น 2 ทาง ทางหน่ึงป้อนเข้าท่ี    
กริดของหลอดภาพ ส่วนอีกทางหน่ึงป้อนเข้าสู่วงจรแยกสัญญาณซิงค์ (Sync Separator) ได้สัญญาณ 
2 สัญญาณ คือ สัญญาณซิงค์ทางแนวนอน (Horizontal Sync) และสัญญาณซิงค์ทางแนวต้ัง 
(Vertical Sync) ป้อนเข้าสู่วงจรขยายสัญญาณทางแนวนอนและแนวต้ัง สัญญาณท่ีได้รับการขยาย
แล้วจะใช้เป็นสัญญาณสแกนส่งไปยังขดลวดโย้ค หรือขดลวดหักเหท่ีหลอดภาพ เพ่ือทําให้เกิดการ
สแกนภาพทางแนวนอนและแนวต้ัง ทําให้ได้ภาพปรากฏบนจอภาพ ส่วนสัญญาณท่ีได้จากวงจร 
ดีเท็กเตอร์เสียงจะถูกขยายโดยวงจรขยายสัญญาณเสียงแล้วขับออกลําโพงให้ได้ยินเสียงต่อไป 
  หลังจากจากทําความเข้าใจการทํางานของเครื่องรับโทรทัศน์ขาวดําแล้ว มาทําความเข้าใจ
ในเรื่องการทํางานของเครื่องรับโทรทัศน์สี ไดอะแกรมการทํางานเครื่องรับโทรทัศน์สี ทํางานโดยส่วน
ใหญ่จะเหมือนกับเครื่องรับโทรทัศน์ขาวดํา แต่จะมีส่วนของการดีมอดูเลตสัญญาณสีเพ่ิมเข้ามา      
ดังภาพท่ี 2.7 
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ภาพท่ี 2.7 ไดอะแกรมการทํางานของเครื่องรับโทรทัศน์สี 
ท่ีมา : ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล (2552 : 196) 
 
  จากภาพท่ี 2.7 สัญญาณท่ีได้จากวงจรขยายสัญญาณภาพ จะถูกส่งไปยัง 4 ภาคด้วยกัน 
(ชัยวัฒน์  ลิ้มพรจิตรวิไล.  2552 : 196) ดังน้ี 
  1. ส่งไปยังวงจรหน่วงเวลาสัญญาณ Y จากน้ันทําการกรองคลื่นพาห์ย่อยของสัญญาณสี
ออกไป เหลือแต่สัญญาณความสว่าง หรือ Y ล้วน ๆ ป้อนเข้าสู่แคโทดของหลอดภาพ 
  2. ส่งไปยังวงจรแยกสัญญาณซิงค์ เพ่ือให้ได้สัญญาณซิงค์ทางแนวนอนและแนวต้ัง 
จากน้ันป้อนสัญญาณท้ังสองไปยังขดลวดโย้ค เพ่ือบังคับให้เกิดการสแกนภาพ และมีสัญญาณอีกส่วน
หน่ึงส่งไปยังวงจรคอนเวอร์เจนซ์ สร้างสัญญาณเพ่ือควบคุมการยิงของปืนอิเล็กตรอนท้ังสามสีท่ี     
โคนหลอดภาพ ให้ยิงตรงจุดตําแหน่งของสีแดง เขียว และนํ้าเงิน เพ่ือให้เกิดสีได้อย่างถูกต้อง 
  3. ส่งไปยังภาคแยกสัญญาณ R-Y และ B-Y เม่ือแยกสัญญาณเรียบร้อยแล้ว จะถูกส่งไปยัง
วงจรดีเท็กเตอร์สัญญาณสีแต่ละสี ได้สัญญาณสีแดงและสีน้ําเงินออกมา จากน้ันส่งสัญญาณท้ังสองไป
ยังวงจรเมตริกซ์ (Matrix) เพ่ือสร้างสัญญาณสีเขียว สัญญาณสีท้ังสามน้ีจะถูกส่งไปยังกริดของ
หลอดภาพเพ่ือรอผสมกับสัญญาณความสว่าง หรือ Y ต่อไป 
  4. ส่งไปกระตุ้นวงจรออสซิลเลเตอร์ของคลื่นพาห์สัญญาณสี โดยผ่านทางวงจรเบิรตส์เกต 
เอาต์พุตท่ีได้จะเป็นสัญญาณเบิรตส์ หรือเรียกง่าย ๆ ว่าสัญญาณซิงค์สี สัญญาณจากวงจรเบิรตส์เกตน้ี
จะส่งไปยังวงจรออสซิลเลเตอร์ เพ่ือกระตุ้นให้ผลิตสัญญาณท่ีมีความถ่ีเท่ากับคลื่นพาห์ย่อยสัญญาณสี
ออกมา ถ้าหากเป็นระบบ NTSC จะมีความถ่ี 3.579546 เมกะเฮิรตซ์ และถ้าเป็นระบบ PAL จะมี
ความถ่ี 4.43364875 เมกะเฮิรตซ์ สัญญาณความถ่ีดังกล่าวจะถูกส่งไปยังวงจรดีเท็กเตอร์สัญญาณสี
ต่อไป 
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โทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 ปัจจุบันโลกกําลังเข้าสู่ยุคดิจิตอล และเทคโนโลยีด้านการรับชมโทรทัศน์ได้เปลี่ยนแปลงไป 
จากโทรทัศน์ท่ีเป็นระบบอะนาล็อกท่ีมีการแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบอะนาล็อกมาสู่การแพร่
ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เพ่ือแก้ปัญหาการรับชมภาพให้มีความคมชัดสูงข้ึน และรับชมได้จํานวน
ช่องท่ีมากข้ึน และรองรับเครื่องรับโทรทัศน์ความละเอียดสูง ซ่ึงนับว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับคนไทย 
ดังน้ันจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะศึกษาและทําความเข้าใจเก่ียวกับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ซ่ึงมี
รายละเอียด (กุลเชษฐ์  เล็กประยูร.  2554 : 104-105 และวศิริวรรณ  มนอัตระผดุง.  2556 : 5-6)  
ดังน้ี 
 1.  เทคโนโลยีสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตอล (Digital TV System)  
  สัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตอล คือ ระบบการแพร่สัญญาณภาพเคลื่อนไหวและ
สัญญาณเสียงสู่เครื่องรับโทรทัศน์ด้วยสัญญาณดิจิตอล ซ่ึงมีรูปแบบการผสมสัญญาณในรูปแบบบิต
ข้อมูล ทําให้ความถ่ีหรือแอมปลิจูด ของสัญญาณคลื่นพาห์ (Carrier) มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระดับท่ี
แน่นอน เน่ืองจากสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณท่ีมีระดับแน่นอนคือ 0 และ 1 เท่าน้ัน ซ่ึงจะแตกต่าง
กับการใช้สัญญาณอะนาล็อกในระบบโทรทัศน์อะนาล็อก โดยท่ัวไปโทรทัศน์แบบดิจิตอล จะใช้
สัญญาณท่ีถูกบีบอัดและเข้ารหัสในรูปแบบ MPEG-2 การรับชมจึงจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์การถอดรหัส 
ซ่ึงอาจมีมาพร้อมกับตัวเครื่องรับโทรทัศน์หากเป็นเครื่องรับรุ่นใหม่ ๆ ท่ีผลิตข้ึนมาเพ่ือรองรับระบบ
สัญญาณดิจิตอล หรือจะเป็นอุปกรณ์ถอดรหัสท่ีแยกอยู่โดด ๆ ในอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณท่ีเรียกว่า 
STB (Set Top Box) ซ่ึงใช้ถอดรหัสสัญญาณและส่งสัญญาณให้กับเครื่องรับโทรทัศน์แบบอะนาล็อก 
ท่ีมีใช้งานท่ัวไป  
  ในโทรทัศน์ระบบดิจิตอล สัญญาณภาพและเสียงท่ีได้รับจะมีคุณภาพสูงกว่าระบบ
โทรทัศน์อะนาล็อก ภาพและเสียงชัดเจนไม่มีเงา จํานวนช่องท่ีเพ่ิมข้ึน การใช้งานกับจอโทรทัศน์ท่ีมี
ความคมชัดสูง การเปลี่ยนแปลงสัญญาณโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอล นับว่าเป็นการปฏิวัติวงการ
โทรทัศน์ยิ่งกว่าตอนเปลี่ยนจากสัญญาณโทรทัศน์ขาว-ดําไปเป็นสัญญาณโทรทัศน์สี ก่อให้เกิดธุรกิจ
และโอกาสใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมการแพร่ภาพโทรทัศน์ รวมถึงผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังภาพท่ี 2.8 
 

 
 
ภาพท่ี 2.8 เปรียบเทียบโทรทัศน์ระบบอะนาล็อกและโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
ท่ีมา : พนา  ทองมีอาคม  (2557 : 3) 
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 จากแผนแม่บทการเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์จากอะนาล็อกสู่ดิจิตอลของสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้เลือกใช้ระบบการออกอากาศภาคพ้ืนดิน
(Digital Terrestrial Television Broadcasting : DTTB) ซ่ึงใช้วิธีการบีบอัดและเข้ารหัสข้อมูลด้วย
มาตรฐาน MPEG-2 เช่นเดียวกันกับการส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลผ่านดาวเทียมและระบบเคเบิล 
(Cable System) แต่ระบบ DTTB ได้รับการพัฒนาข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแทนท่ีระบบโทรทัศน์
แบบอะนาล็อก โดยระบบใหม่นี้มีข้อดีท่ีเห็นอย่างชัดเจนคือ สามารถแบ่งสัดส่วนจํานวนช่องรายการ
ได้มากกว่าและมีคุณภาพของภาพและเสียงท่ีดีกว่าโทรทัศน์แบบอะนาล็อก สําหรับการรับสัญญาณ
สามารถใช้สายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์แบบธรรมดาท่ีใช้กันตามบ้านท่ัวไป ซ่ึงน่าจะประหยัด
ค่าใช้จ่ายมากกว่าการเปลี่ยนมาใช้จานรับสัญญาณดาวเทียมหรือการส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิล 
ปัจจุบันระบบ DTTB ในโลกน้ีมีอยู่ด้วยกัน 4 มาตรฐานซ่ึงจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป  
 2.  มาตรฐานสากลของเทคโนโลยีระบบโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพ้ืนดิน (Digital 
Terrestrial TV) (วศิริวรรณ  มนอัตระผดุง.  2556 : 6) มีดังน้ี 
  2.1  มาตรฐาน ATSC (Advance Television System Committee) ระบบโทรทัศน์
ดิจิตอล ATSC ได้รับการพัฒนาข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1998 เพ่ือใช้แทนท่ีระบบ
โทรทัศน์สีอะนาล็อก NTSC 525 เส้น 60 Hz โดยคณะกรรมการ ATSC สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา ข้อกําหนดในการพัฒนาระบบใหม่นี้ คือ ต้องสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีการให้บริการ เม่ือ
วัดท้ังขนาดพ้ืนท่ีและจํานวนประชากร ได้เทียบเท่า การให้บริการโทรทัศน์สี NTSC แบบเดิม โดยไม่
ต้องมีการรบกวนกันกับการให้บริการโทรทัศน์สีระบบเดิมด้วย ท้ังน้ีได้มีการทดสอบการให้บริการการ
ส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบ ATSC แล้ว ผลท่ีได้จากการทดสอบ พบว่า เป็นท่ีน่าพอใจอย่างย่ิง เน่ืองจาก
มีการรบกวนกันระหว่างช่องสัญญาณความถ่ีเดียวกันตํ่า จึงสามารถเพ่ิมช่องสัญญาณได้มากข้ึน และ
ผู้ชมทางบ้านสามารถรับชมได้อย่างสะดวกเพราะใช้เพียงสายอากาศท่ีติดต้ังบนหลังคาบ้าน หรือ
สายอากาศแบบพกพาก็จะรับสัญญาณได้ดี 
  2.2  มาตรฐาน DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial) ระบบโทรทัศน์
ดิจิตอล DVB-T ได้รับการพัฒนาข้ึนในทวีปยุโรปในปี ค.ศ. 1998  เพ่ือทดแทนระบบ PAL และ 
SECAM 625 เส้น 50 Hz โดยองค์การ Digital Video Broadcasting Project (DVB) ซ่ึงเป็นความ
ร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์และบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์ของยุโรป 
มาตรฐาน DVB ถูกกํากับดูแลโดยคณะกรรมการร่วม (JTC) ของ European Telecommunication 
Standard Institute (ETSI), European Committee for Electrotechnical Standardization 
(CENELEC) และ European Broadcasting Union (EBU) โทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน DVB-T ถูกออกแบบ
เพ่ือให้สามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตบริการได้ดีท้ังในบริเวณท่ีมีและไม่มีคลื่นวิทยุรบกวน โดยเครื่องรับ
ยังสามารถรับสัญญาณได้ดีในขณะท่ีเครื่องรับสัญญาณจะเคลื่อนท่ีอยู่ก็ตาม ระบบถูกออกแบบมาให้มี
ความทนทานต่อสภาพการรับสัญญาณซํ้าซ้อนจากคลื่นวิทยุท่ีสะท้อนจากภูเขา อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง 
และสามารถรับสัญญาณเดียวกันท่ีส่งออกมาจากสถานีส่งหลาย ๆ สถานีพร้อมกันได้ นอกจากระบบ 
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DVB-T จะให้คุณภาพของภาพและเสียงท่ีมีความคมชัดสูงตามมาตรฐานของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
โดยท่ัวไปแล้ว ยังสามารถใช้แถบความคลื่นความถ่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกในการจัดสรร
ช่องสัญญาณความถ่ี 
  สัญญาณภาพของระบบโทรทัศน์ดิจิตอล DVB-T จะเข้ารหัสและบีบอัดสัญญาณแบบ 
MPEG-2 และสัญญาณเสียงถูกเข้ารหัสบีบอัดแบบ MPEG-2 Layer 2 ปัจจุบันหลายประเทศ
โดยเฉพาะประเทศท่ีเริ่มให้บริการ ได้เริ่มใช้การเข้ารหัสและบีบอัดสัญญาณภาพแบบ MPEG-4 AVC 
หรือ H.264 และการเข้ารหัสและบีบอัดสัญญาณเสียงแบบ MPEG-4 AAC แทน MPEG-2 เน่ืองจาก
การเข้ารหัสและบีบอัดสัญญาณแบบ MPEG-4 AVC หรือ H.264 จะทําให้ได้ปริมาณข้อมูลของภาพ
และเสียงท่ีเล็กมาก ในขณะท่ีคุณภาพความคมชัดยังเหมือนเดิม ทําให้มีการจัดสรรช่องสัญญาณ
ความถ่ีต่อ 1 ช่องรายการได้มากข้ึนอีกด้วย 
  2.3  มาตรฐาน ISDB-T (Integrate Service Digital Broadcasting - Terrestrial) 
ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล ISDB ถูกพัฒนาในประเทศญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1999 เพ่ือใช้แทนท่ีระบบโทรทัศน์
สีอะนาล็อก NTSC 525 เส้น 60 Hz โดยกลุ่มผู้พัฒนาได้แก่ Association of Radio Industries and 
Business (ARIB) และมีองค์กร Digital Broadcasting Expert Group (DiBEG) เป็นหน่วยงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบให้แพร่หลายท่ัวโลก มาตรฐาน ISDB ครอบคลุมการให้บริการโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม เคเบิลทีวี และภาคพ้ืนดิน ทุกมาตรฐานใช้การเข้ารหัสและการบีบอัดสัญญาณแบบ 
MPEG-2 โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบ ISDB-T มีความยืดหยุ่นสูง นอกจากจะให้บริการสัญญาณภาพ
และเสียงตามปกติแล้ว ยังสามารถให้บริการสื่อประสม (Multimedia) ไปยังโทรทัศน์มือถือ 
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และเครื่องรับในยานพาหนะได้อีกด้วย 
  2.4  มาตรฐาน DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcast) ระบบโทรทัศน์ 
DTMB เป็นระบบท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใช้งานเอง โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาให้เป็นโทรทัศน์ดิจิตอลท่ีให้บริการภาคพ้ืนดินท้ังแบบรับกับท่ีตามบ้านเรือนและแบบ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีได้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ประกาศระบบโทรทัศน์ดิจิตอลเป็นของ
ตัวเอง เม่ือประมาณเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2006 เรียกว่า GB20600-2006 อักษร GB มาจากภาษาจีน 
Guo Biao หมายถึง มาตรฐานแห่งชาติ ระบบโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน DTMB ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน 
คือ DMB-T พัฒนาโดย Tsinghua University ใช้กันในกรุงปักก่ิง  มีลักษณะคล้ายกับ DVB-T อีก
มาตรฐานหน่ึงท่ีเหมือนกับระบบ ATSC พัฒนาโดย Jiaotong University เมืองเซ่ียงไฮ้ คือ มาตรฐาน 
ADBT-T (Advance Digital Broadcasting Terrestrial) ดังน้ันในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ไม่ได้เลือกระบบใดระบบหน่ึง เป็นมาตรฐานเพียงระบบเดียว มีผลให้อุปกรณ์ Set top Box หรือ
อุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล ต้องสามารถรับสัญญาณและถอดรหัสสัญญาณได้ท้ังสอง
มาตรฐาน และระบบ DTMB ได้เริ่มให้บริการในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า ในวันท่ี 31 
ธันวาคม ค.ศ. 2007 ท้ังในรูปแบบความคมชัดปกติ (SDTV) และในรูปแบบสัญญาณโทรทัศน์ความ
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คมชัดสูง (HDTV) ส่วนจีนแผน่ดินใหญ่เริ่มให้บริการต้ังแต่การถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาโอลิมปิคปี 
ค.ศ. 2008 ในรูปแบบสัญญาณโทรทัศน์ความคมชัดสูง (HDTV) เป็นต้นมา  
 3.  ระบบมาตรฐานใดเหมาะสําหรับประเทศไทย 
  สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ทําหน้าท่ีในการศึกษาและ
จัดทําแผนแม่บทกําหนดกรอบเวลาในการหาข้อมูลการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบ   
อะนาล็อกไปเป็นดิจิตอล โดยจะรอให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกมาตรฐานระบบดิจิตอลว่าจะใช้ระบบใด 
รวมท้ังการกําหนดเง่ือนไขประเภทใบอนุญาตของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในอนาคต แต่มีแนวโน้มว่า 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)       
จะเลือกมาตรฐาน DVB-T เป็นมาตรฐานการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในเมืองไทย โดยอ้างอิง
ผลการศึกษาและจัดทํามาตรฐานเทคนิคโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษา
และจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ตามคําสั่งคณะกรรมการมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ท่ี 3/2552 ลงวันท่ี 1 มิถุนายน        
พ.ศ. 2552 สรุปว่า ประเทศไทยควรเลือกใช้มาตรฐาน DVB ของยุโรป ซ่ึงเป็นท่ียอมรับและมีการใช้
งานแพร่หลายมากท่ีสุด อีกท้ังสอดคล้องและเป็นไปตามข้อตกลง ในท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนหรือ 
AMRI ท่ีมีมติสนับสนุนให้รับ DVB-T เป็นมาตรฐานร่วมของอาเซียนสําหรับโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน  
(กุลเชษฐ์  เล็กประยูร.  2554 : 106-107) 
 
ความแตกต่างระหว่างโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและระบบอะนาล็อก 
 การส่งสัญญาณในระบบอะนาล็อกน้ัน จะส่งผ่านคลื่นความถ่ีวิทยุ AM และ FM ท่ีมีพ้ืนท่ี
จํากัดในการส่งสัญญาณภาพและเสียง ทําให้ระบบอะนาล็อกในปัจจุบันไม่สามารถเพ่ิมช่องรายการได้
มาก เช่น ช่อง 3, 5, 7, MCOT, TPBS และ NBT เป็นต้น หรือช่องฟรีทีวี (โทรทัศน์ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การรับชม) ท่ีรับชมอยู่เป็นปกติ ทําให้จําเป็นท่ีจะต้องพัฒนาไปสู่คลื่นความถ่ีแบบดิจิตอลท่ีสามารถส่ง
สัญญาณได้หลายช่องรายการได้ในพ้ืนท่ีเดียวกัน และมีความละเอียดหรือความคมชัดสูงกว่าระบบ  
อะนาล็อกเดิมอีกด้วย  ซ่ึงสามารถอธิบายความแตกต่างของระบบโทรทัศน์อะนาล็อกและโทรทัศน์
ระบบดิจิตอลในด้านข้อจํากัด ข้อดีและข้อเสีย (นพ  มหิษานนท์.  2557 : 21) ได้ดังน้ี 
 ข้อจํากัดของระบบส่งสัญญาณในระบบอะนาล็อก มีดังน้ี 
 1.  การส่งสัญญาณ ส่งได้เฉพาะความคมชัดปกติ หรือ SD (Standard Definition)  
 2.  สัญญาณในแต่ละช่องรายการยังไม่ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
 3.  ใช้สายอากาศแบบก้างปลาขนาดใหญ่ และต้องติดต้ังบนพ้ืนท่ีสูงพอสมควร 
 4.  ในบางพ้ืนท่ีอาจไม่สามารถรับชมในบางช่องรายการได้ เน่ืองจากสัญญาณอาจส่งมาไม่ดี 
หรือมีตึกสูงล้อมรอบ และมีภูเขาบังการรับสัญญาณโทรทัศน์ ทําให้เกิดภาพซ้อนหรือเป็นเงาเกิดข้ึนได้ 
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 5.  มีสัญญาณอ่ืน ๆ รบกวนได้ เช่น สัญญาณรบกวน (Noise) หรืออยู่ใกล้กับอุปกรณ์
ไฟฟ้าแรงสูง 
 จะเห็นได้ว่า การส่งสัญญาณในระบบอะนาล็อกท่ีประเทศไทยมีการใช้งานมาอย่างยาวนาน
น้ันมีข้อจํากัดหลายอย่าง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้หันมาใช้งานดิจิตอลมากข้ึน ทําให้
ประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านจากระบบอะนาล็อกเดิมมาเป็นระบบดิจิตอลแล้ว ซ่ึงเม่ือพิจารณาข้อดีท่ีจะ
ได้รับเม่ือประเทศเปลี่ยนระบบรับส่งโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล (พนา  ทองมีอาคม.  2557 : 50)  
มีดังน้ี 
 ข้อดีของระบบส่งสัญญาณในระบบดิจิตอล 
 1.  โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลมีความคมชัดของภาพท่ีดีกว่าเดิมมาก และหากต้องการ
คุณภาพสูงย่ิงข้ึนไปอีกก็สามารถพัฒนาเป็นระดับความคมชัดสูง (High Definition หรือ HD) และ
ความคมชัดสูงพิเศษ (Ultra High Definition หรือ UHD) หรือพัฒนาไปเป็นโทรทัศน์สามมิติ (3D 
Television หรือ 3DTV) 
 2.  ไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวนกัน หรือสัญญาณสะท้อนจากอาคาร หรือภูเขา ดังน้ัน 
ภาพจะคมชัด ไม่มีภาพล้ม ภาพซ้อน หรือภาพเงา (Ghost Image) 
 3.  สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ท่ีจะมีเพ่ิมมากข้ึนตลอดเวลาใน
อนาคต เช่น อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นบลูเรย์ (Blue Ray) และบริการเสริมใหม่ ๆ  
 4.  มีประสิทธิภาพในการใช้คลื่นดีกว่า แถบความถ่ีคลื่นขนาดเดียวกันท่ีใช้ส่งโทรทัศน์ใน
ระบบอะนาล็อกเดิม เพราะเม่ือเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลแล้ว โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสามารถใช้ส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ได้มากกว่า 6 ช่องข้ึนไป (จากการคํานวณและทดลองของ กสทช. สามารถทําได้ถึง 
14 ช่องโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ต่อ 1 มัลติเพล็กซ์) 
 5.  ไม่ต้องเสียแถบคลื่นความถ่ีเพ่ือใช้ป้องกันการรบกวนกันเองของช่องทีวี (Guard Band) 
เช่น ในระบบอะนาล็อกเดิม ท่ีต้องเว้นช่อง 2, 4, 6, 8, 10 ไว้โดยเปล่า เพียงเพ่ือไม่ให้สัญญาณจาก
ช่องข้างเคียงรบกวนกัน 
 6.  การส่งสัญญาณออกอากาศในระบบดิจิตอลกินไฟน้อยกว่า ดังน้ัน โทรทัศน์ดิจิตอลจะช่วย
ลดต้นทุนการประกอบกิจการโทรทัศน์ในเรื่องค่าไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน ช่วยถนอมสิ่งแวดล้อมได้
ดีกว่า 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นข้อดีของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ส่วนข้อจํากัดของโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล (พนา  ทองมีอาคม.  2557 : 52) มีดังน้ี คือ 
 1.  ภาพท่ีได้เป็นแบบทวิสภาพ คือ รับได้หรือรับไม่ได้ ซ่ึงจะมีอาการภาพดับ เกิดภาพลาย
เสื่อ หรือภาพตาย อาการเหล่าน้ีเป็นตรงข้ามกับระบบอะนาล็อกท่ีแม้ภาพไม่ชัด เกิดจุดลูกนํ้า แต่
เครื่องรับโทรทัศน์ก็ยังพอรับภาพได้และยังได้ยินเสียง จึงทําให้สามารถยังรับชมได้รู้เรื่อง 
 2.  สัญญาณถูกรบกวนได้ง่ายกว่าด้วยคลื่นวิทยุ (Radio Frequency หรือ RF) และคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic หรือ EM) 
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 จะเห็นได้ว่า โทรทัศน์ระบบดิจิตอล เป็นระบบท่ีสร้างข้ึนมาเพ่ือแก้ปัญหาระบบโทรทัศน์    
อะนาล็อกเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการรับส่งสัญญาณ ให้สามารถรับชมได้คมชัดมากข้ึน ใช้ความถ่ี
ให้มีประโยชน์สูงสุด ใช้พลังงานลดลง และยังเป็นระบบฟรีทีวีท่ีประชาชนสามารถรับชมช่องรายการ
ได้มากย่ิงข้ึนในระบบการแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในปัจจุบัน 
 
การรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 การเตรียมความพร้อมในการใช้งานโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ซ่ึงการเปลี่ยนจากระบบ
โทรทัศน์อะนาล็อกมาเป็นโทรทัศน์ระบบดิจิตอลน้ัน ประชาชนเริ่มมีการต่ืนตัว รวมท้ังภาคธุรกิจก็มี
การผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่านเป็นโทรทัศน์ระบบดิจิตอล จากการเปลี่ยนแปลงน้ี
ประชาชนท่ีรับชมในระบบอะนาล็อกเดิมน้ัน ก็ต้องค่อย ๆ มีการปรับตัว โดยรัฐบาลก็ได้มีการ
กําหนดให้ออกอากาศควบคู่กันไปกับระบบอะนาล็อกเดิม และยุติการออกอากาศระบบอะนาล็อกไป
ในท่ีสุด  ดังน้ันเพ่ือให้ผู้ชมสามารถเลือกวิธีการรับชมการแพร่ภาพจากสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล (โทรทัศน์ระบบดิจิตอล) ได้อย่างตรงกับความต้องการ สามารถเลือกตามวิธีการหลัก ๆ 
ได้  3 วิธี (สํานักงาน กสทช.  ม.ป.ป. : 1) ได้แก่ 
 1.  กรณีผู้ชมมีโทรทัศน์ท่ีใช้กันท่ัวไปในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นจอโค้งแบบ CRT หรือจอแบนท้ัง 
LED LCD Plasma รวมท้ังโทรทัศน์ประเภท Smart TV  หรือ Internet TV  ในรุ่นท่ีเคยมีวางขายมา
ก่อนจนถึงท่ีมีขายอยู่ในปัจจุบันอาจจะยังเป็นรุ่นท่ีมีเพียงตัวรับสัญญาณอะนาล็อกในเครื่อง ยังไม่ใช่รุ่น
ท่ีมีตัวรับสัญญาณแบบดิจิตอล  ผู้ชมสามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลได้โดยง่าย 
เพียงนําโทรทัศน์เครื่องเดิมเชื่อมต่อกับ Set Top Box  (STB) หรือ กล่องรับสัญญาณระบบดิจิตอล
ระบบ DVB-T2 ท่ีมีสัญลักษณ์ “น้องดูดี ดิจิตอลทีวี” และ Halogram กสทช. Class A Broadcast 
โดยมีเสาหนวดกุ้ง (สายอากาศไดโพล) หรือเสาก้างปลา (สายอากาศยากิ) แบบรับคลื่น UHF ได้เป็น
ตัวรับสัญญาณ ก็จะทําให้ผู้ชมสามารถเลือกรับชมรายการจากช่องโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ได้ตาม
กําหนดออกอากาศทันที โดยไม่ต้องซ้ือโทรทัศน์เครื่องใหม่ทดแทนเครื่องเดิมแต่อย่างใด 
 2.  กรณีผู้ชมต้องการเลือกซ้ือโทรทัศน์เครื่องใหม่  ซ่ึงเป็นโทรทัศน์ท่ีมีดิจิตอล จูนเนอร์ 
ระบบ DVB-T2 หรือภาครับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ในตัว (โทรทัศน์ระบบดิจิตอล : 
Integrated Digital Television หรือ iDTV) ก็สามารถรับชมได้โดยการต่อเสาก้างปลาหรือหนวดกุ้ง
เข้ากับโทรทัศน์ iDTV  ก็จะสามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลได้ ซ่ึงวิธีดังกล่าวน้ีจะ
สามารถรับชมช่องดิจิตอลได้ในปี 2557 จํานวน 24 ช่องและในอนาคตได้ท้ังหมด 48 ช่อง โดย
อุปกรณ์จะต้องมีสัญลักษณ์ ดังภาพท่ี 2.9 
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ภาพท่ี 2.9  สัญลักษณ์ท่ีรองรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
ท่ีมา : สํานักงาน กสทช  (ม.ป.ป. : 1) 

 
 3.  กรณีผู้ชมท่ีรับชมรายการโทรทัศน์ ผ่านระบบจานดาวเทียม หรือผ่านเคเบิล ก็จะสามารถ
รับชมรายการจากช่องรายการโทรทัศน์ท่ีได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ได้เช่นกัน แต่คุณภาพความ
คมชัดอาจจะไม่เทียบเท่ากับการต่อสัญญาณผ่าน Set Top Box และ โทรทัศน์รุ่นท่ีมีดิจิตอลจูนเนอร์
ในตัว เพราะเป็นการรับชมโทรทัศน์แบบในระบบดาวเทียม (DVB-S) และโทรทัศน์ในระบบเคเบิล 
(DVB-C) ไม่ใช่การรับชมแบบโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (DVB-T2) อีกท้ังระบบน้ีจะสามารถ
รับชมได้สูงสุดเพียง 36 ช่อง (จากท้ังหมด 48 ช่อง) เพราะจะไม่นับรวมช่องบริการชุมชนอีก 12 ช่อง 
เน่ืองจากระบบจานดาวเทียมและเคเบิลทีวีจะไม่สามารถดึงสัญญาณภาพช่องบริการแบบชุมชนไป
ให้บริการได้ 
 อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีนํามาเชื่อมต่อ
กันเป็นระบบรับสัญญาณ มีดังน้ี 
 1.  กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
  กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล หรือกล่องโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (STB : Set 
Top Box) หรือเรียกว่า เซ็ต-ท็อป-บ็อกซ์ เป็นอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลท่ีทําหน้าท่ีใน
การแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณภาพ แบ่งเป็น 3 ประเภท (การเลือกซ้ือกล่องทีวีดิจิตอล. 
2558 : 1-2) ดังน้ี 
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 1.1  Set Top Box แบบเบสิก (Basic Set Top Box) มีหน้าท่ีอย่างเดียวคือรับและ
แปลงสัญญาณแล้วส่งเป็นภาพกับเสียงออกไปแสดงบนจอทีวี เป็นแบบท่ีหาซ้ือใช้งานได้ง่ายท่ีสุด
รวมถึงได้รับความนิยมมากท่ีสุด เน่ืองจากมีราคาถูกและตอบสนองการใช้งานข้ันพ้ืนฐานได้ครบ 
 1.2  Set Top Box แบบผสมมีเดียเพลเยอร์ (Set Top Box with Media Player) 
สําหรับกล่องรับสัญญาณประเภทน้ีจะถูกเพ่ิมความสามารถในการเล่นไฟล์มัลติมีเดียเข้ามา อาทิเช่น 
ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพ รวมไปถึงไฟล์วิดีโอต่าง ๆ ผ่านทางช่อง USB หลักการทํางานจะคล้าย ๆ กับ HD 
Player  แต่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ โดยจะมีราคาสูงกว่าแบบเบสิก 
 1.3  Set Top Box แบบไฮบริด (Hybridge Set Top Box) ก่อนท่ีจะมีโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลเข้ามา ผู้ใช้อาจจะได้ใช้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอยู่แล้ว จึงเป็นท่ีมาของกล่องรับสัญญาณ
ท่ีสามารถทํางานได้สองระบบ คือรับได้ท้ังสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (DVB-T2) และสัญญาณ
ดาวเทียม (DVB-S2)  
 กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ท้ัง 3 ประเภท จะมีลักษณะท่ีคล้ายกัน แต่จะ
แตกต่างกันไปตามคุณสมบัติและลักษณะการใช้งาน ซ่ึงลักษณะและองค์ประกอบของการใช้งาน     
ดังภาพท่ี 2.10 - 2.11 
  

 
 
ภาพท่ี 2.10  กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (Set Top Box) 
ท่ีมา : DVB-T2 Set Top Box  (n.d. : 1) 

 
ภาพท่ี 2.11  ด้านหลังของกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (Set Top Box) 
ท่ีมา : DVB-T2 Set Top Box  (n.d. : 1) 
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 2.  สายอากาศ 
  สายอากาศ (Antenna) คือ อุปกรณ์ท่ีมีส่วนประกอบเป็นโลหะ ทําหน้าท่ีเปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพ่ือใช้ส่งข้อมูลผ่านอากาศ ในลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากแหล่ง
ท่ีมีข้อมูลไปยังแหล่งรับข้อมูล ใช้สําหรับการสื่อสารไร้สายผ่านทางคลื่นวิทยุ (ชุติพร อนุตริยะและ
คณะ.  2554 : 29) โดยสายอากาศท่ีใช้มีย่านความถ่ีย่าน UHF Band IV, V (ความถ่ี 510-790 MHz) 
Channel 26-60 ซ่ึงสายอากาศท่ีใช้สําหรับโทรทัศน์ดิจิตอล แบ่งตามใช้งานได้ 3 ประเภท  
(กิตติ  วงศ์ถาวราวัฒน์.  2558 : 29) ดังน้ี 
 2.1  สายอากาศก้างปลา (สายอากาศยากิ) ใช้นอกอาคาร (Outdoor Antenna) เป็น
สายอากาศท่ีใช้รับสัญญาณภายนอกอาคาร ทําจากวัสดุอลูมิเนียม ติดต้ังบนเสาอากาศ สามารถรับ
สัญญาณจากสถานีส่งได้ต้ังแต่ 1-50 กิโลเมตร ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี ดังภาพท่ี 2.12 
 

 
 

ภาพท่ี 2.12  สายอากาศสําหรับใช้นอกอาคาร ชนิดก้างปลา 
ท่ีมา : แผงเสาอากาศ Digital TV  (ม.ป.ป. : 1) 
 
 2.2  สายอากาศหนวดกุ้ง (สายอากาศไดโพล) ใช้ภายในอาคารแบบไม่มีวงจรขยาย
สัญญาณ (Passive Indoor Antenna) ในกรณีเครื่องรับอยู่ใกล้กับสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล 
เป็นสายอากาศท่ีไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง ดังภาพท่ี 2.13 
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ภาพท่ี 2.13  สายอากาศหนวดกุ้ง แบบไม่มีวงจรขยายสัญญาณ 
ท่ีมา : GE TV Antenna  (n.d. : 1) 
 
 2.3  สายอากาศใช้ภายในอาคารแบบมีวงจรขยายสัญญาณ (Active Indoor Antenna) 
เป็นสายอากาศชนิดรับสัญญาณรอบทิศทาง (Omni Directional) สําหรับติดต้ังภายในบ้าน ท่ีมีอัตรา
การขยายสัญญาณสูงกว่าแบบไม่มีวงจรขยายสัญญาณ โดยใช้ไฟเลี้ยงภายนอกจากกล่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล มีลักษณะดังภาพท่ี 2.14 
 

 
 

ภาพท่ี 2.14  สายอากาศชนิดรับสัญญาณรอบทิศทาง (Omni Directional) 
ท่ีมา : เสาอากาศรับดิจิตอลทีวีแบบมีไฟเลี้ยง  (2557 : 1) 
 
 สรุปได้ว่า การรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล จะต้องคํานึงถึงเรื่องรับโทรทัศน์ว่าเป็นรุ่นเก่า
หรือไม่ หรือรองรับระบบโทรทัศน์ดิจิตอลหรือไม่ ถ้ายังไม่รองรับระบบโทรทัศน์ดิจิตอลก็จะต้องอาศัย
กล่อง Set Top Box เพ่ือรับสัญญาณ โดยกล่องน้ีจะต้องได้รับอนุญาตจาก กสทช. เสียก่อนจึงจะ
นํามาใช้ได้ โดย Set Top Box ท่ีใช้สําหรับประเทศไทยจะต้องเป็นมาตรฐาน DVB-T2 เท่าน้ัน      
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ส่วนสายอากาศสําหรับรับสัญญาณก็สามารถเลือกใช้ได้ตามระยะทางหรือจุดในการรับสัญญาณ ต้ังแต่
สถานีส่งอยู่ไกลมาก ๆ ไปจนถึงใกล้ ๆ ท่ีสามารถใช้สายอากาศท่ีติดต้ังอยู่ภายในบ้านก็รับได้ เป็นต้น 
 
บทสรุป 
 โทรทัศน์ถือกําเนิดจากการท่ีลีโอนาร์เมย์ พนักงานโทรเลขชาวไอริชได้ค้นพบสารเซเลเนียม  
ท่ีมีคุณสมบัติในการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า ทําให้เกิดความคิดในการเปลี่ยน
สัญญาณภาพให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า จนกระท่ังได้มีการพัฒนาหลอดรังสีแคโทดมาใช้ในการรับส่ง
ภาพ ได้มีการทดลองส่งภาพออกอากาศครั้งแรกโดยใช้จานหมุนนิพโกว์จนเป็นพ้ืนฐานของการแปลง
สัญญาณภาพเป็นไฟฟ้า ต่อมาก็ได้นําไปสร้างเป็นโทรทัศน์และแพร่ภาพครั้งแรกเป็นโทรทัศน์ขาว-ดํา 
และเป็นโทรทัศน์สีในเวลาต่อมา ระบบการแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินของประเทศไทยได้มีการแพร่
ภาพแบบอะนาล็อกมาเป็นเวลานานมาก ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2493 ซ่ึงออกอากาศครั้งแรกในระบบขาว-ดํา 
ต่อมาก็พัฒนามาเป็นระบบโทรทัศน์สี และการใช้งานก็มีความนิยมแพร่หลายเรื่อยมา เม่ือเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงไปทําให้ผู้บริโภคเริ่มหันไปรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียมมากข้ึน เน่ืองจากระบบการ
แพร่ภาพโทรทัศน์แบบอะนาล็อกน้ันยังมีข้อจํากัดหลายประการท้ังในด้านความคมชัดของภาพ 
ระยะทางท่ีไกลจากสถานีส่งมาก ๆ ก็จะทําให้ประสิทธิภาพการรับสัญญาณลดลง มีภาพซ้อน     
ภาพสโนว์ การรับสัญญาณในพ้ืนท่ีอับสัญญาณ จนกระท้ังทําให้ไม่สามารถรับสัญญาณได้ ในขณะ 
เดียวกันการรับชมโทรทัศน์โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทําได้ง่ายข้ึนและค่าใช้จ่ายในการติดต้ังและการ
รับชมมีราคาถูกลงอย่างมาก เหล่าน้ีเองทําให้ผู้บริโภคหลายรายจึงหันไปใช้การรับชมโทรทัศน์ผ่าน
ระบบดาวเทียมมากข้ึน เพราะสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินได้เป็น
อย่างดี ต่อมาประเทศไทย โดย กสทช. ได้มีการปรับเปลี่ยนการแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจาก
ระบบอะนาล็อกเดิม ไปเป็นโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ก็เพ่ือท่ีให้ประชาชนชาวไทยได้รับชมรายการจาก
การแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิตอลท่ีมีความคมชัดสูง ดังน้ันการใช้งานโทรทัศน์ดิจิตอลผู้ใช้งานจะ
ได้รับชมภาพท่ีมีความคมชัดในระดับมาตรฐาน Standard Definition (SD) ความคมชัดสูงในระดับ 
High Definition (HD) มีจํานวนช่องมากกว่าเดิมถึง 36 ช่อง จากท้ังหมด 48 ช่อง และยังสามารถ
รับชมได้ทุกท่ีโดยใช้สายอากาศรับผ่านเครื่องรับท้ังท่ีเป็น Set Top Box หรือกล่องโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล ในระบบ DVB-T2 หรอืจะซ้ือเครื่องรับโทรทัศน์ท่ีมีจูนเนอร์โทรทัศน์ระบบดิจิตอลท่ีติดต้ังมา
พร้อมกับเครื่องรับทีวี   ซ่ึงการใช้งานโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผู้ใช้งานก็จะต้องศึกษาการเลือกใช้
สายอากาศท่ีเหมาะสมกับจุดรับสัญญาณ การติดต้ังสายอากาศ ทิศทางการรับสัญญาณ และการ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เพ่ือการรับสัญญาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
 


